
 
 
 
 
 
 

 
 

Tanggung Jawab Pekerjaan 
 

• Mengelola, memimpin, dan melakukan pemantauan dan identifikasi rutin area DSLNG untuk 

mencegah kondisi dan praktik kebersihan di bawah standar yang dapat memengaruhi operasi 
secara negatif. 

• Memimpin dan memantau pelaksanaan keseluruhan program pengawasan kebersihan dan 

Kesehatan Industri termasuk pengembangan standar, kebijakan dan prosedur, program 

implementasi rinci, kegiatan, dan kampanye untuk memenuhi peraturan dan undang-undang 

pemerintah, harapan pemberi pinjaman dan untuk meningkatkan kesadaran karyawan. 

Termasuk focal point dalam berurusan dengan otoritas pemerintah terkait dengan aspek IH. 

• Mengelola dan menyetujui aspek teknis kontraktor pihak ketiga untuk memastikan tingkat 

kepatuhan mereka terkait kebersihan industri. Termasuk penilaian, audit dan pemantauan 
kontraktor seperti pemasok bahan baku makanan, restoran yang direkomendasikan 

perusahaan, dll. 

• Mengelola, memelihara dan memantau kontrak Manajemen Layanan Administrasi Kesehatan, 

database, dan dokumen terkait lainnya sesuai kebutuhan perusahaan. Termasuk 

pengendalian dan pengoptimalan anggaran. 

• Mengelola dan memantau layanan kontrak untuk Kontrak Layanan Higiene Industri baik untuk 

Site maupun kantor Jakarta untuk memastikan semua program dilaksanakan termasuk 

pengendalian dan optimalisasi anggaran. 

 
Kualifikasi Pekerjaan 
 

• Gelar Sarjana Kesehatan Kerja atau Kedokteran atau Diploma III sesuai dengan pengalaman.  
• Pengalaman minimal 7 tahun sebagai profesional Higiene Industri di perusahaan besar di 

industri Minyak & Gas dan/atau petrokimia/ industri lainnya atau minimal 10 tahun pengalaman 
sebagai profesional Higiene Industri di perusahaan besar di Minyak & Gas industri dan/atau 
petrokimia/industri lainnya (untuk Gelar Diploma III). 

• Sertifikat bidang IH (CIH, HIMA/HIMU/HIU) (Diperlukan). 
 
*Kondisi Spesifik: 
Berbasis Kontrak (1 tahun untuk tahap awal dengan subyek permanen). 
 
 
Surat Lamaran harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan meliputi daftar 
riwayat hidup, pas foto terbaru, informasi perolehan gaji saat ini serta ekspektasi dan dikirimkan ke 
alamat email: recruitment@dslng.com dengan menuliskan “Nama Posisi”  di subject email (tidak 
lebih dari 300kb). 
DSLNG akan menjaga kerahasiaan informasi dari pelamar. Harap diperhatikan bahwa DSLNG tidak 
memungut biaya apapun terhadap kandidat-kandidat dalam proses rekrutmen ini dan tidak 

Industrial 
Hygiene 
Specialist 
 

Direktorat : PD Office 
 
Melapor kepada : Chief Medical Officer 
 
Lokasi Kerja : Site – Luwuk 



bertanggung jawab atas pungutan yang diminta oleh bukan perusahaan. Seluruh proses seleksi 
didasarkan pada hasil uji kompetensi dan akan dilakukan secara transparan dan obyektif. 
Hanya kandidat yang memenuhi kriteria yang akan dihubungi. 


